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Medezeggenschapsraad
Jaarverslag: augustus 2020 - juli 2021



In het jaarverslag van de MR (medezeggenschapsraad)

Adelante Mytylschool Houthem over het schooljaar

2020-2021 leggen wij formeel verantwoording af over

de activiteiten van het afgelopen jaar.  U vindt in dit

jaarverslag de belangrijkste ontwikkelingen,

opbrengsten en activiteiten van het afgelopen

schooljaar terug. Verder kunt U zien wie er zitting had in

de MR. Afgelopen jaar hebben zich hier geen

wijzigingen in voorgedaan. We kijken wat er goed is

gegaan, waar het (nog) niet goed is gegaan en waar we

nog kunnen verbeteren.
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1.Voorwoord
 
Het afgelopen schooljaar was het voor de MR zoeken naar welke functies horen bij de
MR en welke horen thuis bij de GMR. Door het jaar heen heeft dit steeds meer vorm
gekregen. De lokale zaken, die alleen de locatie Houthem aangaan, bleven binnen de
MR. Andere zaken die overkoepelend waren, werden in de GMR besproken.  
 
Ook het afgelopen schooljaar bleef een lockdown ons niet bespaard, met name het VSO
bleef lange tijd thuis. Vragen over online lespakketten en thuis lespakketten werden
gesteld. Zorgen over de samenstelling van de pakketten werden besproken. Vanuit de
overheid werd veel verplicht opgelegd en moest er zeer snel en adhoc door het
bevoegd gezag de uitvoering hiervan geregeld worden en de MR moest hierop
anticiperen. De begroting en het daarmee samenhangende formatieplaatsenplan zijn
uitvoerig besproken; er zijn samen met de Raad van Bestuur afspraken gemaakt om
deze opnieuw te bekijken om zo geldstromen goed en inzichtelijk te krijgen.  
Daarnaast hebben we de resultaten besproken van diverse toetsen die eventuele
achterstanden bij leerlingen moesten aangeven en werden de eerste plannen aan ons
voorgelegd om de NPO gelden in te zetten. (Gelden van de overheid die ervoor moeten
zorgen dat eventuele achterstanden ingehaald kunnen worden.) Het ouderprotocol
kreeg zijn vorm; een document dat voor alle partijen helder en duidelijk is hoe er
binnen Adelante onderwijs met elkaar gecommuniceerd gaat worden.  
 Aan het einde van het schooljaar kwam het water letterlijk de school binnen gelopen;
met man en macht werd gewerkt om te redden wat er te redden viel…
 
Tot slot
Het komende jaar gaan we als MR zorgdragen dat er een helder en duidelijk financieel
overzicht komt waar we de komende jaren mee verder kunnen. We houden een vinger
aan de pols hoe het in de diverse noodlocaties voor zowel personeel als kinderen
verloopt en hoe de herstelwerkzaamheden verlopen. Plannen om de nieuwe lokalen
direct te voorzien van de juiste apparaten om thuisonderwijs mogelijk te maken en de
verder ideeën m.b.t. de besteding van de NPO gelden zullen aan ons worden
voorgelegd. Kortom genoeg om ons sterk voor te maken.  
 
Namens de MR, Inge Suijkerbuijk Voorzitter MR
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2. Doelstelling
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Het doel van de MR is, opkomen voor de
belangen van de leerlingen en het personeel van de Mytylschool, om te komen tot een
optimaal functioneren van de school. Door advies- en instemmingsrecht oefent de MR
invloed uit op de gang van zaken binnen de school in relatie tot het bestuur. De MR
komt zes keer per jaar bij elkaar met de directie van Adelante kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs & wonen. Daarnaast heeft de MR regelmatig overleg met de cliëntenraad, de
ondernemingsraad en de oudervereniging van Adelante om gezamenlijke
onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken.



3. Samenstelling
medezeggenschapsraad
t/m 31 juli 2020
In de medezeggenschapsraad zitten op dit moment vier leden namens en uit de
oudergeleding en vier leden namens de onderwijsgevende en
onderwijsondersteunende personeel.
 
Naam   Geleding Zittingsperiode

v.a.
Aftredend Functie

 
     
Inge
Suijkerbuijk   

  Ouder Okt. 2013 Okt.  2022 Voorzitter

Guido Penders   Ouder Okt. 2013 Okt.  2022 Vice-Voorzitter
Mabel Knipschild  Ouder Sept. 2017 Sept. 2023 Lid
Roland Dehing   Ouder Sept. 2017 Sept. 2023 Lid
Dyah Jacobs   Personeel Sept. 2020 Sept. 2023 Lid
Monique Coenen  Personeel Juni 2018 Sept. 2024 Lid
Raf Notermans   Personeel Mei 2011 Aug. 2023 Lid
Renate
Schrooders  

  Personeel Sept. 2015 Sep. 2024  Lid

John Wismans  Mei  2017  Ambt. secretaris
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4. Verkiezingen
  

Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar,
maar is na aftreden terstond herkiesbaar.
Op dit moment zijn geen vacante plaatsen binnen de MR.

 
 

5. Reglementen
 
De medezeggenschapsraad functioneert op basis van de wet medezeggenschap
scholen (WMS nov. 2006), het medezeggenschapsstatuut en de huishoudelijke
reglementen. De stichting Adelante Onderwijs is statutair gevestigd te Heerlen
(Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek). Deze regelingen zijn te raadplegen bij het
secretariaat.



6. Bijeenkomsten 
 
 
De MR komt zes keer per jaar bij elkaar met de clustermanager van Adelante
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen. Twee keer per schooljaar sluit de Raad
van Bestuur hierbij aan. Zes keer per jaar is er een vergadering met alleen MR leden, 1
keer sluit hierbij een lid van de Raad van Bestuur en 1 keer sluit een lid de Raad van
Toezicht aan.
 
Een ouder vertegenwoordigd de leerlingenraden, hij neemt een aantal keer per jaar
deel aan de leerlingenraden en neemt items hieruit mee in de vergaderingen van de
MR.
Daarnaast heeft de MR zo nodig overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en
de oudervereniging van Adelante om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en
strategieën uit te werken.
 
Aangezien de oudervereniging gedurende het schooljaar 2020-2021 maar uit één lid
bestond heeft deze zich in juni 2021 bedankt voor de functie en is ermee gestopt. In de
MR zitten vier leden van leden uit het onderwijsgevende en onderwijsondersteunende
personeel en vier leden vanuit de oudergeleding. De leden van onderwijsgevende en
onderwijsondersteunende personeel hebben vijf keer overleg gehad met de
clustermanager van Adelante kinderrevalidatie.Daarnaast zijn in het kader van de
corona maatregelingen vanuit de overheid veel ad hoc vergaderingen geweest met het
bevoegd gezag.         
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7. Gebruik van
bevoegdheden
 
 
Gedurende de verslagperiode is de medezeggenschapsraad, c.q. een geleding daaruit
om advies/instemming gevraagd in de hieronder genoemde kwesties. Daarin is
advies/instemming gegeven zoals samenvattend staat vermeld.
 
Voorstel   Geleding   Advies/

  instemming
Datum

    
Schoolgids
2020-2021

  Personeel en ouders   Instemming 29-09-2020

Functiebeschrijving
onderwijs-assistenten
Adelante Mytylschool
Valkenburg

  Personeel en ouders   Instemming 01-12-2020

Vakantierooster   Personeel en ouders   Instemming 29-03-2021
SOP   Personeel en ouders   Instemming 20-04-2021
Formatieplaatsen
plan  

  Personeel en ouders   Instemming 21-06-2021
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8. Andere punten van
afgelopen jaar
 
 
 

De MR is met een vertegenwoordiger (ouder, Inge Suijkerbuijk) in de OPR
(OndersteuningsPlanRaad) van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
nauw verbonden met de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs.

 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit, geen
geschillen aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie.

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens
 
 
Secretariaat medezeggenschapsraad
Onderstestraat 29a, 6301 KA Valkenburg a/d Geul
Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
t 045 - 528 28 46, f 045 - 528 21 20
medezeggenschapsraad@adelante-zorggroep.nl
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OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning 
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken 
hebben met de gevolgen van een ziekte, aange-
boren aandoening of ongeval. Ruim 1250 profes-
sionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen 
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over 
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een 
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specia-
listische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakpro-
blemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 
sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking maar op 
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons 
motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

 
 
 
 
 
Adelante Kind & Jeugd is een
expertisecentrum voor kinderrevalidatie,
onderwijs, wonen en zorg voor kinderen
en jongeren met een lichamelijke en/of
meervoudige handicap of een langdurig
gezondheidsprobleem. Adelante helpt de
kinderen en jongeren in alle domeinen
van het leven hun weg te zoeken naar
maximale zelfstandigheid, hun mogelijk-
heden te benutten en zoveel mogelijk
regisseur te worden over hun eigen leven.
 
 

Onderstestraat 29
6301 KA  Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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